Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal

Kistérségi pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Hunyadi utca 54.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait. A
kistérségi pénzügyi ügyintéző végzi a Társulás adminisztratív-pénzügyi, valamint a Társulás Intézménye, a Gyermekjóléti Szolgálat
pénzügyi feladatait.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi-igazgatási feladatok ellátása önálló munkavégzés keretében. Társulási és intézményi költségvetési, pénzügyi, könyvelési
és gazdálkodási feladatok megoldása, azzal összefüggő ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása. Éves költségvetés és
költségvetési beszámoló készítése, analitikus nyilvántartások vezetése, ezekből adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartás,
bevételezés, állományváltozással kapcsolatos feladatok ellátása, banki utalások elvégzése. Házipénztár kezelése, közalkalmazotti
jogviszonnyal kapcsolatos okiratok kezelése, bérszámfejtéshez szükséges adatközlések, kistérségi rendezvények lebonyolításában
való közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
ASP rendszer ismerete, költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

A pályázó szakmai önéletrajza kitöltve az alábbi sablon alapján: https://kozigallas.gov.hu/media/documents
/oneletrajz_sablon.xlsx - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány - Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről, a 6 hónap próbaidő vállalásáról, vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség vállalásáról - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lendvai Róbert jegyző nyújt, a +36303197055 vagy 0695554000 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9682 Nyőgér,
Petőfi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPÜ/2/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Kistérségi pénzügyi ügyintéző.
•
Elektronikus úton Dr. Lendvai Róbert jegyző részére a jegyzo@nyoger.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Dr. Lendvai Róbert, Vas megye, 9682 Nyőgér, Petőfi utca 15. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes
meghallgatáson vesznek részt. A jegyző a kistérségi elnök egyetértésével dönt a pályázat elbírálásáról. A Kttv. 46. § (1) bekezdése
alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarvarikisterseg.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

